Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Rada Andrei Cristian
Adresă(e) Hunedoara, Petroșani, Str. Avram Iancu, bl. 3, ap.64, sc.1, cod poștal : 332025
Telefon(oane)
Mobil: 0726152942
Fax(uri)
E-mail(uri) radka_kysto2008@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 02.03.1989
Sex Masculin
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Februarie 2018 – prezent (Full time)
Inginer proiectant
Proiectarea în AutoCad a planșelor necesare lucrărilor aferente
Deplasarea în teren pentru prelevarea datelor în vederea întocmirii releveelor
necesare lucrărilor aferente
Întocmirea documentației și a rapoartelor AntiEx, AntiEfracție, AntiIncendiu

Numele şi adresa S.C. E.C.P.M.C. – Consult & Learning S.R.L., Petroșani, str. 22
angajatorului Decembrie, nr.1, Hunedoara
Tipul activităţii sau sectorul Inginerie
de activitate
Perioada August 2014 - August 2015 (Full time)
Funcţia sau postul ocupat Reprezentant vanzari
Activităţi şi responsabilităţi Asigurarea volumului de marfă corespunzator, în rafturi
principale Verificarea valabilității produselor expuse
Raportarea pierderilor de orice fel (rebuturi, furturi), asigurarea condițiile de
igienă a mărfii, informarea clienților
Rezolvarea problemelor și de satisfacere a cerințelor clientului, supravegherea
raioanelor, informarea superiorilor cu privire la vânzările din raioane, identificarea produselor care nu se vând și raportarea șefului de magazin, pentru
măsuri adecvate
Numele şi adresa S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L., Târgu Jiu
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Vânzări
de activitate

Perioada Noiembrie 2013 - Decembrie 2013 (Part time)
Funcţia sau postul ocupat Lucrător comercial
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Asigurarea volumului de marfă corespunzător, în rafturi
Verificarea valabilității produselor expuse, fifo, facing, asigurarea condițiile de
igienă a mărfii, informarea clienților, supravegherea raioanelor
Numele şi adresa S.C KAUFLAND ROMÂNIA S.C.S., Petroșani
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Vânzări
de activitate
Perioada Septembrie 2012 - Octombrie 2013 (Full time)
Funcţia sau postul ocupat Vânzător gestionar
Activităţi şi responsabilităţi Deplasarea în teren pentru prelevarea datelor și întocmirea releveelor pentru
principale insralații termice
Întocmirea necerarului și a devizului de lucrare
Raportarea pierderilor de orice fel (rebuturi, furturi), asigurarea condițiile de
igienă a mărfii, informarea clienților
Rezolvarea problemelor și de satisfacere a cerințelor clientului, supravegherea
raioanelor, informarea superiorilor cu privire la vânzările din raioane
Numele şi adresa S.C INSTANT INTERNATIONAL S.R.L., Petroșani
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Vânzări
de activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

2014 - 2018
Doctorat în domeniul ,,Mine, Petrol și Gaze,,
Universitatea din Petroșani

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

2012 - 2014
Master/zi, Specializare: Exploatarea instalațiilor electrice industriale
Universitatea din Petroşani/Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

ISCED nivel 8

ISCED nivel 7

Perioada 2009 - 2013
Calificarea / diploma obţinută Licență, Specializare: Drept

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiş,, din Arad
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea ISCED nivel 6
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

2008 - 2012
Licență, Specializare: Energetică Industrială
Universitatea din Petroşani/Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

ISCED nivel 6

Perioada 2004 – 2008
Calificarea / diploma obţinută Liceu, Diplomă de Bacalaureat - Operator date calcul,nivel I de
programare
Numele şi tipul instituţiei de Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva,, Petroșani
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea ISCED nivel 3
naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Engleză

B2

Vorbire

Citire
B2

Participare la
conversaţie
B2

Scriere

Discurs oral
B2

Exprimare
scrisă
B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

bune abilități de comunicare dobândite de-a lungul timpului ca și vice
președinte al unei organizații nonguvernamentale fiind unul dintre
membrii fondatori la Liga Studenților din Petroțani, participând la toate
proiectele, acumulând tot mai multă experiență
- abilităţi în formarea şi coordonarea echipelor de lucru, bune calități de
leadership, fiind sef de tura la ultimul job avand o echipa tanara,
Competenţe şi aptitudini - perseverenţă, rezistenţă la stres, adaptabilitate la oameni şi probleme noi, învăţare
rapidă, atenţie la detalii
organizatorice
- capacitatea de asumare a responsabilităţii
- capacitatea de auto-perfecţionare şi receptivitate la nou
- adaptabilitate
- capacitatea de a lucra în echipă

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Alte competențe şi aptitudini -

foarte bune cunoștințe de utlizare a programelor: SolidEdge, AutoCad
foarte bune cunoștințe de utlizare a pachetului de programe : Microsoft
Office™
foarte bune cunoștințe de utlizare a sistemeului de operare Windows
2013-2014 Cursuri Postuniversitare - Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic, Nivelul II, Certificat de absolvire
2012-2013 Cursuri Postuniversitare - Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic, Nivelul I, Certificat de absolvire

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B obtinut in 2007
Informaţii suplimentare În cei 6 ani de studii pentru obţinerea diplomei de licenţă și master am participat la
sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti organizate de Universitatea din
Petroşani;

Am tehnoredactat documentaţia la mai multe teme de cercetare ştiinţifică;
Scrisoare de recomandare din partea firmei SC.JYSK ROMANIA.SRL;

